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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер: Пословна информатика 

      

Назив предмета ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за маркетинг и менаџмент 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-066-7 Oбавезни 8 4+2 7 

Наставник Др Љубомир Трифуновић, редовни професор 

Сарадник Мр Звјездана Гавриловић, виши асистент 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености - 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања наставног предмета је упознавање студената са савременим теоретским и 

практичним аспектима, успостављања и управљања организационим структурама привредних и 

непривредних субјеката у тржишној економији. 

Исходи учења : 

Након завршених предавања и вјежби и положеног испита студенти ће бити у могућности да објасне 

шта се подразумијева под појмом пословне организације, идентификују основне трендове у развоју 

пословне организације и да сагледају примјену савремених теорија пословне организације у пракси. 

Садржај предмета: 

1. Увод и значај пословне организације 

2. Организација као наука и њена обиљежја. 

3. Теорије и приступи изучавања пословне организације са освртом на организацију у 

савременом информатичком друштву. 

4. Организација као систем, приступ организацији као систему, управљање организационим 

системима 

5. Структуирање организације 

6. Институционални облици организовања предузећа као субјекта тржишне привреде 

7. Организовање великих пословних система 

8. Профитна децентрализација великих пословних система. I колоквијум 

9. Организација рада, индивидуалног и колективног 

10. Организација средстава предузећа 

11. Конституисање и дефинисање функција у предузећу 

12. Организација функције планирања 

13. Организација функције производње 

14. Организација функција: финансијско рачуноводствена, аналитичка и општих послова 

15. Организација, њена динамичност и прилагодљивост тржишној привреди. II колоквијум 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања - свака nastavna јединица се презентује интерактивним дијалогом са студентима. Свако 

предавање се одвија кроз дискусију, а на крају презентоване теме изводи се резиме. Вјежбе се 

одвијају активним учешћем студената, гдје одређене теме презентују студенти уз активно учешће 

осталих студената. Најбољи семинарски радови се приказују од стране аутора уз учешће и дискусију 

присутних. Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера 

из праксе 

Литература: 

Литература:  

1. Трифуновић, Љ., Ставри, Б.: Пословна организација, Економски факултет, Брчко, 2010. 
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2. Бабић, М., Ставрић, Б., Трифуновић, Љ., Организација предузећа, КИЗ "Центар", Београд, 

2003. 

2. Петковић, М., Организационо понашање, Економски факултет, Београд, 2008. 

3. Сикавица , П., Новак, М., Пословна организација, Информатор, Загреб, 1998. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присуства (5 бодова) и активног учешћа у наставном 

процесу (10 бодова), позитивно оцијењених семинарских радова (4 бодова),  колоквијума (по 10 

бодова) и знања показаног на усменом дијелу испита (61 бодова) 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци 0 Завршни испит 61 

Активност на настави 10 Семинарски рад 4 Колоквијуми 20 

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Љубомир Трифуновић 

Датум овјере: 31.12.2015. 

 

  

 


